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undervisning 
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A qualitative study of how four teachers in grades F-3 work with read-aloud in 

their teaching 
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Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur fyra lärare i årskurs F – 3 

använder högläsning i sin undervisning samt vilket syfte dessa lärare har med 

högläsning. Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Resultatet visar 

att lärarna i studien har flera syften med att använda högläsning i klassrummet. 

Resultatet visar även att aktiviteter kopplade till högläsning används på olika 

sätt. Slutsatsen vi kan dra är att syftet med högläsning varierar och att samtliga 

lärare som deltog i studien använder aktiviteter i samband med högläsning.  

Nyckelord: Högläsning, förskoleklass, lågstadiet, högläsningsaktiviteter  
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1 Inledning  

När vi ser tillbaka på vår egen skolgång minns vi högläsningstillfällena som en mysig 

stund där man fick tillfälle att luta sig tillbaka och slappna av en kort stund under en 

annars relativt intensiv skoldag. Används högläsning fortfarande på det sättet i 

skolorna idag eller har det ett annat syfte? Våra erfarenheter av dagens skola tyder på 

att användningen av högläsning ser olika ut och att den ibland prioriteras bort till 

förmån för annat som anses viktigare.  

Mätningar från PIRLS visar att elevers läsförmåga i årskurs fyra har blivit sämre 

sedan samma mätning gjordes år 2009 (Skolverket, 2011b). Kanske är högläsningen 

svaret på hur man kan förbättra PIRLS - resultaten? Enligt Fischer, Flood, Lapp & 

Frey (2004) är högläsningen ett av de viktigaste arbetssätten för att utveckla barns 

egen läsförmåga. Körling (2012) argumenterar för att högläsning bör ingå i 

undervisningen även hos äldre barn och inte är något som läraren ska sluta med när 

eleverna lärt sig att läsa på egen hand. Även Fridolfsson (2008) menar att högläsning 

bör vara en del av svenskundervisningen under barnets alla skolår och menar att 

högläsning är extra viktig för de barn som inte fått ta del av litteratur i hemmet. 

Högläsning är i synnerhet viktigt när det gäller ordförrådsutveckling.  

Utifrån ovannämnda aspekter tyckte vi att det var intressant att fördjupa kunskapen 

om högläsning. Vi valde därför att skriva ett examenarbete där vi avsåg undersöka 

hur arbetet med högläsning i årskurs F-3 såg ut idag.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att undersöka hur fyra lärare i årskurs F-3 använder högläsning i sin 

undervisning samt vilket syfte dessa lärare har med högläsning. 

1. Använder dessa fyra lärare i årskurs F-3 högläsning i sin undervisning? I så fall 

hur ofta? 

2. Vilket syfte har dessa fyra lärare i årskurs F-3 med högläsning? 

3. Använder dessa lärare i årskurs F-3 aktiviteter i samband med högläsning? 

I så fall vilka? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning  

I följande avsnitt redogör vi för styrdokument och tidigare forskning som är aktuell 

för föreliggande studie. Vi redogör även för studiens teoretiska perspektiv. Kapitlet 

avslutas med en begreppsdefinition där vi förklarar begrepp som förekommer i 

studien.   

2.1 Styrdokument  

Varje grundskola har skyldighet att följa Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och 

fritidshem 2011. Problematiken med Läroplanen är att den är fylld av mål som alla elever 

ska uppnå men saknar instruktioner för hur undervisningen ska utformas för att eleverna 

ska uppnå dessa mål. Därför blir Läroplanen en tolkningsfråga.  

I Läroplanen (Skolverket, 2011a) finns inget skrivet som uttryckligen säger att högläsning 

ska vara del av undervisningen. Det finns däremot ett flertal mål som kan uppnås med 

hjälp av högläsning. I Läroplanen 2011 står det bland annat att eleverna genom ämnet 

svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt språk samt att undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Under centralt innehåll 1-3 står det att eleverna 

ska lära sig lyssna och återberätta i olika samtalssituationer (Skolverket, 2011a). Eleverna 

ska även få ta del av ”Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll” (Skolverket, 

2011a, s.223). I Läroplanens del som berör förskoleklassen står det att eleverna ska få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Det ska ske 

genom att eleverna ges möjligheten att läsa, lyssna på samt samtala om skönlitteratur och 

andra typer av texter (Skolverket, 2011a). 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Högläsningens effekter  

Att redan i tidig ålder läsa högt för barn beskrivs av Fox (2003) som ett utmärkt sätt 

att samtala med dem om till exempel ord och bilder. Det leder till att barn blir 

medvetna om skriftspråket vilket gör att de senare behärskar att läsa på egen hand. 

Fox (2003) menar dock att det är bekymmersamt att många barn börjar skolan utan 

att ha blivit lästa för hemma. Det kan leda till att de får svårigheter med att tillägna 

sig skriftspråket (Fridolfsson, 2008).  
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Skolverket (2012) lyfter fram högläsningens betydelse i undervisningen och menar att 

det i dagens klassrum tenderar att bli en bortglömd aktivitet. Högläsning verkar i 

många fall inte heller ses som en undervisningsform (Fox, 2003).  Detta trots att 

fördelarna med högläsning är många. Det har till och med kallats ”The single most 

important activity for building the knowledge required for eventual success in 

reading” (Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson, s.23, 1985). I motsats till detta har 

det visat sig att i klassrum där lärare använder mycket högläsning, tenderar eleverna 

att läsa mindre på egen hand vilket anses påverka deras läsförmåga negativt (Meyer, 

Wardrop, Linn & Hastings, 1993). Dock skriver Körling (2012 s. 44) följande: 

Jag har ibland fått försvara min högläsning, då andra har tyckt att eleverna ska kunna själva, att 
de ska lära sig läsa och då kan vi inte högläsa för dem. Men det är tvärtom: högläsning bidrar till 
egen självständig läsning. Högläsning bidrar till något meningsfullt.  

Även Lane & Wright (2007) är av samma mening att högläsning är meningsfullt. De 

menar att högläsning utvecklar barns ordförråd, hörförståelse och att det dessutom 

kan bidra till att de blir intresserade av böcker. Genom att få läst för sig får barnen 

även förståelse för skriftspråket, hur berättelser är uppbyggda och hur språket är 

uppbyggt. Högläsning fungerar som en bro till skriftspråket. Genom högläsning får 

eleverna dessutom ta del av böcker som de inte kan läsa på egen hand. Det bidrar till 

att de bekantar sig med ord de annars inte skulle stöta på.  

Jönsson (2007) beskriver ytterligare en positiv effekt som högläsning kan ge, 

nämligen känsla av gemenskap i en klass. Hon menar att den uppkommer då 

eleverna delar en berättelse med andra, som sedan kan bearbetas på olika sätt. 

Dessutom får eleverna genom högläsning lära känna samma karaktärer och ta del av 

samma händelser. Högläsning kan också skapa diskussion mellan eleverna där 

åsikter, tankar och känslor utbyts (Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih 

2012).  

2.2.2 Aktiviteter i samband med högläsning 

Fox (2003 s.53) skriver: ”Att välja en bok, ta ett barn och slå sig ner och läsa boken 

för barnet räcker mer är väl”. Brabham och Lynch-Brown (2002) menar dock att 

vilka effekter högläsning ger är beroende av hur lärare läser högt. De har i sin studie 

undersökt tre högläsningsstilar, nämligen just reading, performance reading och 

interactional reading aloud. Just reading style kännetecknas av att läraren läser en 

text för eleverna utan att de deltar på något mer sätt än att lyssna. Lärare som 
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använder performance reading style uppmanar eleverna att diskutera innan och efter 

högläsningen men avbryter inte för diskussion under högläsningens gång medan 

lärare som använder interactional reading style kontinuerligt för en diskussion med 

eleverna under högläsningens gång. Brabham och Lynch-Brown kom fram till att just 

reading style gynnade elevernas ordförråd minst medan interactional reading var den 

högläsningsstil som gynnade elevernas ordförråd mest. Stensson (2006) menar dock 

att hur läraren läser är beroende av vilket syfte denne har med sin högläsning. Syftet 

kan till exempel vara att ha en rolig stund tillsammans, att introducera eleverna för 

ett nytt ämne eller att tolka och få en djupare förståelse för en text tillsammans.  

Lane och Wright (2007) skriver om att effektivisera högläsningen genom att koppla 

aktiviteter till den. De menar bland annat att det är viktigt att under 

högläsningstillfällena ha en dialog med eleverna. Eleverna bör inte vara passiva 

under högläsningstillfällena utan istället aktiva deltagare (Stenson, 2006). Under 

dialogen kan läraren tillsammans med eleverna diskutera ords betydelse, prata om 

personliga upplevelser som går att koppla till texten samt göra förutsägelser i texten. 

Även Skolverket (2015) lyfter fram betydelsen av att hålla en dialog under 

högläsningens gång. De menar att genom att ställa frågor och samtala om texten har 

eleverna möjlighet att komma djupare in i texten och få andra perspektiv på det lästa. 

Textsamtalets betydelse stärks även av Morrow, O’Connor och Smith (1990) som 

skriver ”Reading to a child is not sufficient for maximum literacy growth. It is the talk 

about books that surrounds the reading that seems to be the key” (s.268).  Dock är 

det beroende av ett tillåtande klimat där eleverna känner trygghet i att dela med sig 

av sina tankar (Skolverket, 2015). Stensson (2006) lyfter i likhet med ovannämnda 

författare fram samtalets betydelse men menar också att läraren kan stanna upp 

under högläsningen och låta eleverna skriva ner sina tankar istället för att berätta 

dem muntligt. Det här kräver naturligtvis att eleverna kommit igång att skriva på 

egen hand.  

Körling (2012) beskriver hur hon arbetar med dialog under högläsning och kallar det 

för muntlig skrivning. Det innebär att hon under högläsningens gång uttrycker sina 

tankar högt för eleverna för att bjuda in dem till diskussion. Det kan handla om 

ordval i texten som läraren tycker är bra att diskutera. Beck och McKeown (2001) 

ställer sig dock kritiska till de vanligaste aktiviteterna kopplade till högläsning. Till 

exempel menar de att frågor om ords betydelse inte möjliggör för reflektion hos 
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eleverna. För att högläsningen ska gynna ordförrådsutvecklingen är det viktigt att 

lärare valt ut passande texter och ord som kan komma behöva förklaras. Läraren bör 

se till att orden används i andra sammanhang för att eleverna ska få djupare 

förståelse för ordens betydelse (Kindle, 2009).  

Stensson (2006, s.19) skriver ”Undervisning i svenska skolor har alltför länge varit 

styrd av lästekniska färdigheter. Alltför lite tid har ägnats åt läsförståelse och 

tolkning.” Hon menar att läsförståelse inte är något som kommer av sig självt utan 

måste tränas in. Stensson menar att högläsning därför är ett bra tillfälle att som 

lärare modellera lässtrategier för eleverna då de under högläsningens gång inte 

behöver kämpa med lästekniken. Genom att ställa frågor till texten och koppla till 

egna erfarenheter möjliggör det för eleverna att få en djupare tolkning och förståelse i 

det de läser. Vidare menar Stensson att lärare bör vara medvetna om svårigheter som 

kan uppstå vid högläsning. Det kan till exempel handla om att eleverna inte hänger 

med i texten eller att de av olika skäl har svårt att förstå den. Det är då viktigt att 

stanna upp och synliggöra problemet genom att ställa sig frågande till innehållet. 

Genom att läsa om stycket och högt uttala ”Detta förstår jag inte. Jag måste läsa om 

det här stycket” (Stensson, 2006, s.122) får eleverna strategier för hur de kan göra 

när de inte förstår en text.  

Dominković, Eriksson och Fellenius (2006) har utarbetat en modell som beskriver 

samspelet mellan vuxen och barn vid högläsningssituationer (se figur 1). Dialog, 

närhet, gemensamt fokus och gemensam tid kommer till uttryck vid högläsning. 

Dialog beskrivs utveckla den kommunikativa förmågan, medan närhet ger känsla av 

trygghet. Gemensamt fokus gör att parterna kan uppnå intersubjektivitet medan 

gemensam tid möjliggör koncentration. Samtliga komponenter beskrivs bidra till 

barns talspråksutveckling.  
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Figur 1 Samspel med den vuxne under högläsningssituation. (Dominković m.fl,s.18, 2006) 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vår studie utgår från Lev Vygkotskijs sociokulturella perspektiv.  I det sociokulturella 

perspektivet beskrivs lärande i samspel med andra som centralt. Ett av Vygotskijs 

mest framgångsrika arbeten handlar om den proximala utvecklingszonen (Se figur 2). 

Begreppet fokuserar på skillnaden mellan det individen kan göra själv jämfört med 

vad individen kan göra i samspel med andra (Kroksmark, 2011).  Den proximala 

utvecklingszonen kan relateras till Vygotskijs åsikt om att människan är i ständig 

utveckling och att lärandet inte är begränsat till en viss tid i livet. Vygotskij menar att 

när människan väl behärskar en färdighet eller ett begrepp, så är den väldigt nära att 

lära sig något nytt. På så vis är ny kunskap ständigt inom räckhåll. I den proximala 

utvecklingszonen är individen mottaglig för instruktioner och förklaringar och kan 

där bli vägledd av en mer kunnig person, exempelvis en lärare (Säljö, 2014). Enligt 

Vygotskijs beskrivning av den proximala utvecklingszonen sker allt lärande i fyra 

steg, även kallat nivåer. På den första nivån utvecklar barnet kunskaper med hjälp av 

någon mer kunnig person som har en högre kapacitet än barnet. På den andra nivån 

har barnet utvecklat sina kunskaper och kan då lösa problem utan hjälp av någon 

annan. På den tredje nivån har kunskapen blivit befäst och automatiserad. Barnet 

kan använda den nya kunskapen i olika situationer och sammanhang, vilket Vygotskij 



 7 

har gett beteckningen medierat lärande. På den fjärde nivån sker en så kallad 

deautomatisering som innebär en återgång till steg två.  

En annan central del av Vygotskijs teori är hans syn på skola och undervisning. Enligt 

Vygotskij är undervisning förutsättningen för att skapa möjligheter till nytt tänkande 

och skolan är det viktigaste sociala sammanhanget för att individen ska utvecklas. 

Vygotskij riktade till största del sin didaktiska uppmärksamhet mot samarbetet 

mellan lärare och elev och menade att det är själva kärnan i lärandeprocessen 

(Kroksmark, 2011). 

 

Figur 2 Utvecklingszon (Säljö, 2000 s. 122)  

2.4 Begreppsdefinition 

I föreliggande studie skiljer vi på högläsning och aktiviteter kring högläsning. Med 

begreppet högläsning syftar vi på när läraren läser högt ur en skriven text för 

eleverna. Vi använder begreppet aktiviteter för att beskriva det arbete som sker kring 

högläsningen utöver själva läsningen. Exempel på aktiviteter i samband med 

högläsning är efterföljande textsamtal eller att läraren ställer frågor om texten till 

eleverna. Begreppet har vi översatt från det engelska ordet activity som bland annat 

Lane & Wright (2007) använder som samlingsnamn för att beskriva arbetet kring 

högläsning.   

I studien nämner en lärare en läsande klass, vilket är ett utarbetat projekt som syftar 

till att elever i årskurs 1-6 ska utveckla sin läsförståelse. I en läsande klass ingår 

cowboyen, spågumman, reportern, detektiven och konstnären. Dessa är karaktärer 

som representerar olika strategier för läsförståelse. Karaktärerna kallas även med ett 

gemensamt namn för läsfixarna.  

  



 8 

3 Metod och material 

I följande kapitel beskrivs vilken metod som används för insamling av data samt vad 

urvalet grundar sig på. Studiens validitet och reliabilitet beskrivs också. 

Avslutningsvis beskrivs hur studien tagit hänsyn till de etiska övervägandena. 

3.1 Undersökningsmetod 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och grundar sig på empiri då vi 

undersökt människors erfarenheter och upplevelser. Intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod. Valet av undersökningsmetod gjordes utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). Intervjuer är den insamlingsmetod 

som är att föredra när människors upplevelser och erfarenheter ska undersökas. På 

kort tid kan man få reflektioner kring ett visst samhällsfenomen ur informanternas 

synvinkel (Zetterquist & Ahrne, 2015).  

Då vi avsåg undersöka vad lärare i F-3 har för syfte med högläsning samt vilka 

aktiviteter som används i samband med högläsning intervjuades fyra lärare, en i 

vardera årskurs. Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget på de skolor där 

lärarna arbetar och tog mellan 20-30 minuter vardera. Intervjuerna var av kvalitativt 

slag vilket innebär att intervjufrågorna hade en låg grad av strukturering. Frågorna 

ställdes på ett sätt som möjliggjorde för informanterna att svara fritt. Endast två 

frågor var av ja eller nej karaktär. Intervjuerna genomfördes med en viss grad av 

standardisering då frågorna i samtliga intervjuer var samma och ställdes i samma 

ordning (Patel & Davidson, 2011). Intervjufrågorna konstruerades i förväg där vi vid 

utformandet av dem undvek ledande frågor och förutsättande frågor. Vi var även 

kritiska till om alla de frågor vi utformat var nödvändiga och gav den information vi 

ville ha svar på vilket Patel och Davidson (2011) menar är viktigt. För att undvika att 

missa viktig information valde vi att spela in intervjuerna med våra mobiltelefoner.  

3.2 Urval 

Syftet med studien var att undersöka hur fyra lärare i årskurs F-3 arbetar med 

högläsning. Med studiens syfte i åtanke kontaktade vi fyra lärare på två olika skolor i 

två olika kommuner. Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval och vände oss till en 

lärare i vardera årskurs. Vi valde att vända oss till två olika skolor då vi tror att 

variationen i lärarnas svar blev större. Risken om vi endast hade vänt oss till en skola 
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hade kunnat vara att lärarna samarbetat mellan årskurserna och därför använt 

högläsning på ett liknande sätt. Första kontakten med informanterna var ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och vi fick på så vis kontakt med lärare som frivilligt 

deltog i studien. Ovannämnda kriterier låg till grund för urvalet av informanter till 

studien.  

3.2.1 Presentation av lärare i förskoleklass 

Läraren i förskoleklassen har behörighet att arbeta i förskolan samt i årskurs 0-6. Läraren 

har arbetat som lärare i två år och arbetade innan det på förskola och fritids.  

3.2.2 Presentation av lärare i årskurs 1  

Läraren i årskurs 1 och har arbetat som lärare i 37 år. Läraren är utbildad 1-3 lärare 

där utbildningen var 2,5 år.  

3.2.3 Presentation av lärare i årskurs 2 

Läraren i årskurs 2 har arbetat som lärare i 9 år. Läraren är utbildad 0-6 lärare med 

behörighet att undervisa även i förskolan.  

3.2.4 Presentation av lärare i årskurs 3 

Läraren i årskurs 3 har arbetat som lärare i 16 år. Läraren är utbildad 1-7 lärare med 

inriktning mot svenska, samhällskunskap och bild.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Att ha god validitet innebär att undersöka det som avses undersökas, vilket är viktigt 

att beakta i en studie. Det är dessutom viktigt att göra det på ett tillförlitligt sätt, 

vilket innebär att man har god reliabilitet. I en kvalitativ studie är begreppet validitet 

och reliabilitet så nära varandra att man ibland endast väljer att prata om validitet 

(Patel & Davidson, 2011). Tivenius (2015) menar att validitet är ett mått på studiens 

kvalité. Reliabiliteten av studien påverkas av resultatens tillförlitlighet och huruvida 

resultatet skulle bli detsamma om studien genomfördes igen (Bryman, 2011). Patel 

och Davidson (2011) menar dock att reliabiliteten i en kvalitativ studie inte behöver 

påverkas om resultatet inte blir detsamma om studien görs om igen. Eftersom det är 

människors erfarenheter och åsikter som undersöks vid kvalitativa studier är det 

alltid möjligt att informanterna av olika anledningar kan ha ändrat åsikt.  
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Datainsamlingen påverkar studiens validitet där forskaren måste ha samlat 

tillräckligt med data för att kunna göra en tolkning där studien kan klassas som valid 

(Patel & Davidson, 2011). I föreliggande studie avsåg vi undersöka hur fyra lärare i 

årskurs F-3 arbetar med högläsning i sin undervisning. Information samlades därför 

in från dessa lärare vilket gav oss tillräckligt med data för att besvara studiens syfte.  

För att stärka reliabiliteten i vår studie valde vi att spela in samtliga intervjuer. Vi 

kunde då i efterhand gå igenom intervjuerna igen och försäkra oss om att ingen viktig 

information gått förlorad vilket Patel och Davidson (2011) menar är viktigt.  

3.4 Etiska överväganden  

Eftersom vi har genomfört en studie där arbetande lärare har varit i fokus har vi lagt 

stor vikt vid etik och god forskningssed. Vetenskapsrådet (2011) skriver om fyra 

forskningsetiska principer som vi har beaktat under studiens gång. De innefattar fyra 

krav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att studiens deltagare ska vara 

informerade om studiens syfte samt om sin uppgift. De ska även ges information om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 

några negativa konsekvenser. Alla deltagare ska ge sitt samtycke att delta i studien. 

Samtycket ska ske utan påtryckningar. Med hänsyn till konfidentialitetskravet ska 

informanterna förbli anonyma och vara omöjliga att identifiera. Data vi samlat in får 

endast användas till studiens syfte och inget annat (Vetenskapsrådet, 2011).    

För att efterfölja dessa forskningsetiska principer kontaktades studiens informanter 

genom ett informationsbrev (se bilaga 2) med förfrågan att delta i studien. Samtliga 

informanter fick samma information. Brevet gav information om studiens syfte, 

datainsamlingsmetod samt vad informanternas uppgift skulle vara. I brevet framgick 

det även tydligt att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att avbryta sitt 

deltagande utan negativa konsekvenser. I brevet framgick det även information om 

att studiens deltagare kommer förbli anonyma och att insamlad data endast kommer 

användas för att uppfylla studiens syfte.    

3.5 Databearbetning  

Vid databearbetning har vi utgått från en analysmodell av Dahlgren och Johansson 

(2009). Analysmodellen består av sju steg. Till att börja med transkriberades de 
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inspelade intervjuerna för att vi skulle kunna göra en noggrann analys. När 

intervjuerna transkriberats hade vi ett omfattande textmaterial som skrevs ut i 

pappersform. Intervjuerna läste vi sedan igenom noggrant ett flertal gånger för att 

bekanta oss med materialet vilket också är det första steget i analysmodellen. 

Anledningen till att materialet noga lästes igenom var för att finna det som vi ansåg 

var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Det som vi ansåg var relevant för 

studiens syfte och frågeställningar markerades och klipptes ut i enlighet med det 

andra steget i analysmodellen. I det tredje steget lästes materialet vi klippt ut igenom 

igen för att kunna jämföras och sedan grupperas efter de mönster vi funnit i 

informanternas svar, vilket var det fjärde steget i analysmodellen. I det femte steget 

kategoriserades innehållet och i det sjätte steget namngavs kategorierna. Vid 

bestämmandet av kategorier utgick vi från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, 

vilket också genomsyrar resultatanalysen. I det sjunde steget granskades kategorierna 

för att säkerställa att de var relevanta och inte kunde gå under en annan kategori. 

Studiens resultat presenteras i kategorier som skapades vid databearbetningen. 

Kategorier som bestämdes var högläsningens frekvens, högläsningens syfte, val av 

texter samt texternas syfte, högläsarens roll, aktiviteter i samband med högläsning 

samt syfte med aktiviteterna samt slutligen elevernas delaktighet och högläsningens 

effekt. Kategorierna högläsningens frekvens samt högläsningens syfte bestämdes 

utifrån Vygotskijs tankar om att skolan och undervisning är centrala för individens 

lärande. Enligt Vygotskij är samspelet mellan vuxen och elev viktigt i 

lärandeprocessen vilket vi har kopplat till kategorin högläsarens roll. De två 

kategorierna aktiviteter i samband med högläsning samt syfte med aktiviteterna 

och elevernas delaktighet och högläsningens effekt kopplar vi till Vygotskijs tankar 

om den proximala utvecklingszonen. Där ligger fokus på vad individen kan uppnå 

med stöd av andra.  
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4 Resultat och analys  

I följande avsnitt redogör vi för studiens resultat. Resultaten presenteras i de 

kategorier som bestämdes genom databearbetningen. I resultaten förekommer även 

vår analys. Resultatet presenteras med citat av de lärare som deltagit i studien.  

4.1 Högläsningens frekvens  

Samtliga lärare som deltog i studien använder högläsning i sin undervisning. Läraren 

i förskoleklass använder högläsning dagligen där det är schemalagt och läser i ca 20 

minuter åt gången. Läraren i årskurs 1 har högläsning varje morgon för sina elever med 

varierande längd på läspassen, dock oftast kortare pass. Läraren beskriver det med sina 

egna ord:   

Bara några minuter. Det får inte bli för långt.  

- Lärare i årskurs 1  

I årskurs 2 använder läraren högläsning dagligen utan att för den delen ha det schemalagt.  

Läraren i årskurs 2 är den av deltagande lärare som har de längsta läspassen och är i det 

flesta fall 25 minuter långa.  

Alltså jag har en stund avsatt varje morgon som är tänkt att användas till läsning. Så oftast läser 
jag högt men ibland läser eleverna tyst för sig själva. Det beror lite på men jag har det liksom 
inte utskrivet på schemat direkt. Men eftersom jag ändå tänkt att det ska användas till 
högläsning kan man väl säga att det är schemalagt. 

- Lärare i årskurs 2 

Läraren i årskurs 3 skiljer sig från de andra lärarna och deras läsfrekvens genom att 

använda schemalagd högläsning två gånger i veckan. Ett av läspassen är 15 minuter och det 

andra är 20 minuter.  

Resultatet tyder på att samtliga lärare i studien menar att det är viktigt att använda 

högläsning i undervisningen. Med vilken frekvens högläsningen används och hur långa 

passen är verkar däremot styras av lärarens syn på högläsning.  

4.2 Högläsningens syfte 

Läraren i förskoleklass berättar att syftet med högläsning är att eleverna ska få höra en 

text, varva ner samt få tillfälle att diskutera värdegrundsfrågor. I årskurs 1 har läraren ett 
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annat syfte med högläsning nämligen att ge eleverna en upplevelse och att lära sig att ljuda 

ord.  

I första hand är det att få en upplevelse och får dom en ordentlig upplevelse och betoning då får 
dom också kunskap. Jag kan stanna vid ord och ibland ljuda högt. Dom lär sig av att jag läser 
högt. 

- Lärare i årskurs 1 

Det framkommer att läraren i årskurs 2 har ett flertal syften med att använda högläsning i 

sin undervisning. Till exempel att eleverna ska lära sig av faktatexter, få en avkopplande 

stund samt för att lära eleverna hur man tar sig an texter som är svårare än de själva 

behärskar.  

Böckerna jag läser för eleverna är ju svårare än de som de kan läsa på egen hand så de innehåller 
ju svårare ord och så. 

- Lärare i årskurs 2 

Likt läraren i årskurs 2 har även läraren i årskurs 3 flera syften med att använda 

högläsning i undervisningen. Ett av syftena läraren beskriver är att eleverna ska lära sig att 

analysera texter och utveckla bra läsförståelse. Klassen arbetar med konceptet en läsande 

klass och ett syfte med högläsningen är att de ska lära sig läsfixarna som ingår i konceptet. 

Läraren i årskurs 3 arbetar även med ämnesintegrering där eleverna genom högläsning kan 

lära sig ord kopplade till ett specifikt ämnesområde.  

Resultatet visar på att samtliga lärare har ett genomtänkt syfte med högläsning i sin 

undervisning. Det går att urskilja en viss progression i högläsningens syfte mellan de olika 

årskurserna. Syftet verkar bli mer avancerat ju högre årskurs läraren undervisar i.   

4.3 Val av texter samt syftet med texterna  

Den genre som verkar dominera högläsningen är skönlitterära texter då tre av fyra 

lärare i studien nämner att de oftast läser den typen av texter. Syftet med texterna 

verkar däremot variera. Läraren i förskoleklassen läser skönlitterära texter som 

öppnar upp för diskussioner kring värdegrund. Läraren i årskurs 1 använder både 

skönlitterära texter och faktatexter. Läraren beskriver syftet med texterna på följande 

vis:  

Faktatexter är jätteviktigt att läsa högt. Därför att eleverna behöver stanna upp och få 
ordkunskapen och betonar man på ett sätt har de lättare för att komma ihåg. 

- Lärare i årskurs 1 
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Läraren i årskurs 2 använder skönlitterära texter men läser även faktatexter. Med följande 

ord beskriver läraren sina tankar kring sina textval:  

Det står ju i läroplanen att eleverna ska få ta del av olika typer av texter så det brukar jag försöka 
tänka på. Speciellt när de fortfarande är så små som de är nu och har svårigheter med att läsa 
olika typer av texter på egen hand. Till exempel faktatexter. 

- Lärare i årskurs 2  

Läraren i årskurs 3 är ensam om att nämna att texter väljs utifrån arbetsområde. Ett 

exempel på det är att om de inom ämnet samhällsorientering arbetar med stenåldern, 

väljer läraren en högläsningsbok som utspelar sig under stenåldern. Läraren i årskurs 3 

berättar även att texter väljs utifrån värdegrundssyfte och utifrån klassens behov och 

beskriver det på följande sätt:  

Jag brukar välja böcker utifrån till exempel värdegrundssyfte. Om det till exempel är en ny flicka 
i klassen eller som förut då vi hade ett barn som var adopterad i klassen. Då kunde jag välja 
böcker som kunde kopplas till det. För att få lite draghjälp att kunna diskutera olika viktiga 
frågor. 

- Lärare i årskurs 3 

 

Resultatet tyder på att lärarna väljer texter medvetet utifrån det de vill få ut av 

högläsningen. Lärarna verkar dessutom vara medvetna om att eleverna bör få 

möjligheten att ta del av texter som de inte behärskar på egen hand och att eleverna 

utvecklas genom det. De verkar även välja texter med en djupare innebörd för att 

utveckla elevernas empatiska förmåga.     

4.4 Högläsarens roll 

 Läraren i förskoleklass gör ingen förberedelse innan högläsning. Läraren menar dock att 

det finns vissa aspekter som är viktiga att ta hänsyn till under läsningens gång.  

Det är viktigt att jag som högläsare stannar upp när jag läser, kanske förklara svåra ord. Kanske 
också stanna upp och fråga vad var det som hände nu? Och varför tror ni att det här hände? För 
att få eleverna att förstå texten. Och kanske också fråga dem vad de tror kommer hända nu när 
vi läser vidare. 

- Lärare i förskoleklass 

Till skillnad från läraren i förskoleklass förbereder sig läraren i årskurs 1 innan 

högläsningen genom att alltid titta igenom texterna i förväg.  

Jag förbereder mig genom att jag alltid tittar igenom texten för att sålla bort ord som jag känner 
i den här gruppen kanske skulle skapa förvirring och sånt. 

- Lärare i årskurs 1 
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Läraren i årskurs 1 menar att det är viktigt som högläsare att tänka på att inte läsa för fort, 

att våga ta paus och betona orden ordentligt. Även läraren i årskurs 2 har liknande åsikter 

om vad som är viktigt att tänka på som högläsare.  

Det är viktigt att man läser med tydlig röst, att man inte läser för fort, att man ändrar röstläge 
och förvränger rösten när man läser något som någon säger. 

- Lärare årskurs 2  

Läraren i årskurs 2 hade velat förbereda sig innan högläsning men menar att tid inte finns 

för det. Läraren betonar ändå att hon förstår vikten av att förbereda sig innan genom att 

läsa texterna i förväg för att se om de innehåller svåra ord.  

Läraren i årskurs 3 anser att det är viktigt att vara förberedd och väljer därför böcker som 

läraren sedan tidigare vet är säkra kort. När man läser högt anser läraren i årskurs 3 att det 

är viktigt att ha en stark röst och att läsa med inlevelse så att det inte blir monotont.  

Jag läser väldigt mycket med inlevelse för att fånga barnen. 

- Lärare i årskurs 3   

Resultatet visar att tre av fyra lärare i studien har för avsikt att förbereda sig innan 

högläsning och det verkar råda en medvetenhet om att eleverna får ut mer av 

högläsningen om lärarna också förbereder sig innan. Resultatet går att tolka som att  

lärarnas roll under högläsningssituationerna är att vara den mer kunnande och leda 

eleverna framåt i deras utveckling.  

4.5 Aktiviteter i samband med högläsning samt syfte med 
aktiviteterna  

Samtliga lärare som deltog i studien använder någon form av aktivitet i samband med 

högläsning. Läraren i förskoleklass fokuserar huvudsakligen på att ställa frågor om 

texten till eleverna och börjar alltid högläsningstillfället med att läsa sista stycket från 

förgående tillfälle för att eleverna ska bli påminda om vad som senast hände i texten. 

På följande vis beskriver läraren syftet med aktiviteterna:  

Att de ska träna sitt minne och att de ska träna sin läsförståelse. Och att de ska tänka till, vad är 
det jag hör. Så att de är aktiva lyssnare när jag läser. 

- Lärare i förskoleklass 

Läraren i årskurs 1 stannar upp i texten tillsammans med eleverna när svåra ord eller 

andra oklarheter i texten uppkommer. Läraren gillar även att dramatisera texterna 

tillsammans med eleverna efter högläsning. 
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Jag gillar att dramatisera. Det kan man speciellt göra med barn i ettan. Till exempel Moses i 
vassen. Om jag har läst den högt för eleverna ett par gånger först sen får de tillsammans i grupp 
dramatisera den.  

- Lärare i årskurs 1 

Syftet med att stanna upp och reda ut ord och andra oklarheter menar läraren i årskurs 1 är 

att eleverna ska få förståelse för orden samt utveckla sitt ordförråd. Dramatiseringar 

använder läraren för att eleverna ska få djupare förståelse för berättelsen.  

I årskurs 2 ställer läraren frågor till eleverna utifrån textens innehåll, till exempel svåra ord 

och hur boken kan komma att fortsätta. Eleverna får ibland även rita till texten. Syftet med 

aktiviteterna är att eleverna ska få djupare förståelse för texten och få igång deras 

tankeverksamhet.  

Läraren i årskurs 3 fokuserar till största del på aktiviteter som ger eleverna möjlighet att 

använda sina estetiska kunskaper. Läraren använder aktiviteter där eleverna får måla 

bilder utifrån textens innehåll efter högläsningen. Syftet med det är att eleverna ska kunna 

skapa inre bilder av det lästa. 

Ja det är att konstnären ska komma fram. Kunna producera inre bilder, inte bara få det serverat. 
Se det som jag berättar om. Det är det största syftet med bildframställningen. 

- Lärare i årskurs 3 

Utifrån det här resultatet framgår det att lärarna är uppmärksamma på aktiviteters 

betydelse i samband med högläsning. Genom aktiviteterna får eleverna reflektera 

över det lästa textinnehållet på egen hand men även i samspel med andra. Genom 

aktiviteterna får eleverna möjlighet att befästa ny kunskap.   

4.6 Elevernas delaktighet och högläsningens effekt  

Enligt läraren i förskoleklassen är elevernas roll under högläsningen att lyssna och att 

ha möjlighet att ställa frågor om de vill. Läraren anser att det eleverna får ut av 

högläsning är en avkopplande stund och att de får träna på att lyssna.  

I likhet med läraren i förskoleklassen tillåter sig läraren i årskurs 1 att bli avbruten 

under högläsningen om eleverna har några frågor. Läraren anser att det är positivt 

om de avbryter för att ställa frågor och att det är viktigt att se till att alla elever hänger 

med i det som läses.   

Jag brukar spana runt för att se så att alla är med och märker jag att någon inte är det brukar 
dom kunna bli ganska förvånade att jag ser att de inte är med. Då brukar jag säga lyssnar du på 
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mig nu?  Så tar jag om ett litet stycke och frågar till exempel förstår du hur ledsen den här 
flickan i boken blev nu när det här hände? Jag drar in dom i historien igen. 

- Lärare i årskurs 1  

Läraren i årskurs 1 menar att högläsning ger eleverna vidgad omvärldskunskap, ökad 

förståelse för andra människor och ett större ordförråd. Läraren anser att eleverna genom 

högläsning kan få lättare att lära sig läsa själva då de får höra hur ord och meningar är 

uppbyggda. Dessutom berättar läraren att högläsning kan göra att eleverna upptäcker 

glädjen i att läsa.  

Gällande elevernas roll under högläsningen menar läraren i årskurs 2 att det beror på 

vilket syfte läraren har med högläsningen under just det tillfället. 

Jag kan väl säga såhär att vad barnen har för roll beror lite på mitt syfte. Ibland sitter de bara 
och lyssnar och jag kan tycka att det är okej…att de får slappna av lite men ibland är de ju mer 
delaktiga eftersom jag ställer frågor. Det är kul när jag kastar ut en fråga om boken, till exempel 
hur de tror den kommer fortsätta och det blir världens livligaste diskussion i klassrummet. 

- Lärare i årskurs 2  

Genom högläsning menar läraren i årskurs 2 att eleverna får ta del av obekanta ord vilket 

leder till ett större ordförråd hos dem. Läraren hoppas och tror även att de blir intresserade 

av att läsa på egen hand, vilket framgår via följande citat:  

Till exempel är det många som brukar vilja läsa fortsättningar på de böcker som vi haft som 
högläsningsböcker i klassrummet. Då känns det som att man lyckats få dem intresserade av 
böckerna och det är ju superkul! 

- Lärare i årskurs 2 

Läraren i årskurs 3 menar att elevernas roll under högläsning är att vara mottagare och 

lyssna. Läraren beskriver även elevernas roll under högläsningen med följande ord:  

Att reflektera, ta fram sina egna erfarenheter och ställa frågor som reportern om de inte förstår 
vad jag berättat att de då frågar. Att de är intresserade. 

- Lärare i årskurs 3  

Genom att läsa högt för eleverna menar läraren i årskurs 3 att eleverna får en skön stund 

med avkoppling där de lär sig mycket fast de själva inte tänker på det. Läraren påpekar 

dock att vissa elever kan tycka att det är jobbigt att sitta still och lyssna.  

Resultatet visar att eleverna genom lärarnas arbetssätt lär i gemenskap med andra. 

Lärarna tycks dessutom värdesätta elevernas delaktighet. Resultatet tyder inte på att 

det finns några större skillnader på hur lärarna gör eleverna delaktiga beroende på 

årskurs.   
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5 Resultatsammanfattning  

Samtliga lärare som deltog i studien använder högläsning i sin undervisning. Tre av 

de fyra lärarna som deltog använder högläsningen dagligen i sin undervisning medan 

en av lärarna använder högläsning två gånger i veckan. Läspassen varierar mellan ett 

par minuter till att vara 25 minuter långa. Samtliga lärare berättar att de har ett 

flertal syften med att använda högläsning i sin undervisning. Tre av lärarna menar att 

ett syfte med högläsningen är att eleverna ska få möjlighet att varva ner och att det 

kan vara en avslappnande stund. En av lärarna påpekar att eleverna får en upplevelse 

av högläsningen. Samtliga lärare menar att de har en tanke med att eleverna ska lära 

sig något från texterna. Det kan exempelvis vara att de ska lära sig att ljuda ord, 

ämnesintegrering, lära sig fakta och ord från texterna samt lära sig att analysera 

texter för att utveckla läsförståelsen. Två av lärarna förbereder sig inför högläsningen 

genom att läsa texterna i förväg medan de andra två lärarna inte gör någon 

förberedelse. Enligt lärarna är det viktigt som högläsare att tänka på att inte läsa för 

fort, ta pauser och läsa med inlevelse. 

Den vanligaste aktiviteten kring högläsning som lärarna använder är att ställa frågor 

om texten och dess innehåll. Två av lärarna berättar att de brukar stanna upp och 

förklara svåra ord för att eleverna ska utveckla sin ordförståelse. En av lärarna låter 

sina elever dramatisera texterna för att eleverna ska få en djupare förståelse. Två av 

lärarna berättar att deras elever får rita bilder till det läraren läser för att kunna 

framställa inre bilder.  

Lärarna är överens om att eleverna görs delaktiga under högläsningen genom att de 

har möjligheten att ställa frågor om något är oklart. Två av lärarna säger att det 

eleverna får ut av högläsningen är en avkopplande stund. De andra två lärarna säger 

att högläsning kan väcka elevernas egen läslust. Enligt en av lärarna får eleverna 

vidgad omvärldskunskap och ökad förståelse för andra.  
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras val av datainsamlingsmetod samt resultatet relaterat till 

tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I studien användes intervjuer som insamlingsmetod. Vi anser att denna metod var 

den bäst lämpade för att besvara studiens syfte. Till att börja med tänkte vi även 

genomföra observationer som ett komplement till intervjuer. Vid närmare eftertanke 

valde vi dock bort denna metod. Anledningen till att observationer valdes bort var att 

vi ansåg att observationerna inte skulle ge en rättvis bild av lärarnas arbete med 

högläsning i sin undervisning.  

Vi anser att det faktum att vi vände oss till två olika skolor gav oss en mer fördjupad 

bild av hur högläsning används av lärare i årskurs F-3 än om vi enbart hade 

undersökt en skola. Risken om vi endast vänt oss till en skola är att syftet med 

högläsning och aktiviteterna kring den eventuellt varit detsamma. Vi är dock 

medvetna om att två skolor inte skapar en generell bild men det var inte heller det vi 

avsåg göra.  

Vi anser att intervjufrågorna var utformade på ett sätt som gjorde att vi fick svar på 

det vi avsåg att undersöka. Några frågor som vi ställde var av liknande karaktär vilket 

gjorde att vi vid vissa tillfällen fick svar på frågan innan vi hunnit ställa den. Det 

gjorde att ordningen på frågorna varierade något mellan de olika intervjuerna. Vi 

försökte bibehålla en neutral framställning under intervjuernas gång men är 

medvetna om att vår närvaro kan ha påverkat informanternas svar. Även det faktum 

att intervjuerna spelades in kan ha skapat nervositet hos informanterna. Möjliga 

konsekvenser kan ha varit att informanterna inte sade allt de ville säga. När 

inspelningsutrustningen stängdes av upplevde vi att det blev en lättad stämning och 

vid vissa intervjuer började informanterna prata på ett mer avslappnat sätt. 

Informationen vi fick fram efter inspelning skrev vi omgående ned på papper för att 

inte gå miste om. 

Varje intervju transkriberades sedan. Vi valde att transkribera endast det som sades 

som var relevant för studien och sorterade bort onödig information. Småljud, som 

exempelvis ett bekräftande mm, transkriberades endast om vi ansåg att det hade 
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betydelse. I studiens resultat använder vi citat från intervjuerna. Vi har dock anpassat 

citaten för att få bättre flyt eftersom talspråk kan vara svårläst. Betydelsen av citaten 

har dock inte ändrats.  

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Skolverket (2012) verkar högläsningen vara en bortprioriterad del av 

undervisningen. Det stämmer inte överens med resultatet i vår studie där vi fann att 

samtliga lärare som deltog arbetar med högläsning. Eftersom vår studie är begränsad 

så kan vi inte säga något generellt om huruvida lärare arbetar med högläsning eller 

inte. Det kan vara så att vi av slumpen intervjuade fyra lärare som arbetar med 

högläsning. Hade vi gjort en större studie med fler informanter eller med fyra andra 

informanter hade vi troligen inte kommit fram till samma resultat.  

Enligt Anderson m.fl. (1985) har högläsning ett flertal positiva effekter och är en av 

de mest effektiva metoderna för att utveckla barns egen läsförmåga. Enligt Lane och 

Wright (2007) kan högläsning hjälpa eleverna att utveckla sitt ordförråd, 

hörförståelse samt väcka elevernas intresse för böcker. Samtliga lärare i studien 

kunde nämna ett flertal positiva effekter med högläsning.  Lane och Wright (2007) 

skriver även att genom högläsning får elever ta del av böcker som ligger på en högre 

nivå än vad de själva klarar av och det var även något som en av lärarna i studien 

nämnde.  

Vi anser att det är anmärkningsvärt att samtliga lärare i studien påpekade att en 

positiv effekt med högläsning är att eleverna ges tillfälle att varva ner och att det är en 

avkopplande stund. Vi har dock inte hittat någon forskning som stödjer detta syfte. Vi 

tror att det här kan bero på att forskning är mer inriktad på mätbara resultat medan 

det från lärarnas sida är ett mer känslomässigt argument. Att lärarna talar om att de 

vill att eleverna ska ha en avkopplande stund tyder på omtanke om eleverna. Det kan 

kopplas till Dominković m.fl.  (2006) modell som beskriver samspelet mellan lärare 

och elev vid högläsningen. Författarna menar att högläsning kan skapa känsla av 

närhet och trygghet för eleven samtidigt som dialogen utvecklar den kommunikativa 

förmågan.  

Samtliga lärare som deltog i studien använde aktiviteter kopplade till högläsningen. 

Att eleverna blir delaktiga i arbetet med högläsning är något som vi anser gynnar 



 21 

läsförmågan vilket även Stensson (2006) menar och skriver att eleverna inte ska vara 

passiva under högläsningstillfällena. Enligt Lane och Wright (2007) effektiviseras 

högläsningen om aktiviteter kopplas till den. Den vanligaste aktiviteten hos de fyra 

lärarna som deltog var att ställa frågor rörande textens innehåll och det är även en av 

de mest framgångsrika metoderna som forskningen förespråkar. Bland annat 

Skolverket (2015) skriver att genom att diskutera texterna så kan eleverna få en 

djupare förståelse för dem. Worthy m.fl. (2012) menar att högläsning kan skapa 

diskussioner i klassrummet vilket även en av lärarna i studien nämner. Dessa 

dialoger om texterna ställer höga krav på klassrumsklimaten där man bör ha en 

accepterande miljö (Skolverket, 2015). Det framgick inte under intervjuerna att 

lärarna anser att klassrumsklimatet påverkar textsamtalet men det var inte heller 

något som vi frågade om. Däremot nämnde två av lärarna i studien att de brukar 

diskutera värdegrundsfrågor i samband med högläsning, vilket de menar kan bidra 

till ett gott klassrumsklimat. Stensson (2006) menar dock att låta eleverna reflektera 

över sina tankar om texten inte alltid måste ske muntligt utan att man istället kan låta 

eleverna skriva ner sina tankar. Det var inget som någon av lärarna i studien nämnde 

att de brukar göra.  

En av lärarna talade om att denne låter sina elever dramatisera berättelserna och två 

av lärarna låter sina elever måla bilder till det lästa. Forskningen om aktiviteter 

kopplade till högläsning som vi presenterat i bakgrundsavsnittet fokuserar inte på de 

estetiska uttryckssätten. Det behöver dock inte betyda att det är en dålig metod att 

använda estetik i sin läsundervisning. Tvärtom så anser vi att det kan skapa ett 

lustfyllt lärande för eleverna.  

Två av lärarna i studien förbereder sig inför högläsningen genom att läsa igenom 

texterna i förväg medan de andra två inte gör någon förberedelse. Vi ställer oss 

positiva till att lärarna gör förberedelser innan högläsningstillfället. Det kan relateras 

till Beck och McKeown (2001) som menar att om högläsning ska gynna 

ordförrådsutvecklingen är det av betydelse att läraren väljer ut passande texter och 

ord som kan behövas förklaras.  

Enligt Stensson (2006) är lärarens läsning beroende på vilket syfte högläsningen har. 

Syftet med högläsning kan exempelvis vara att eleverna blir introducerade för ett nytt 

ämne eller att de ska få en djupare förståelse för en text.  Det Stensson (2006) skriver 

om fann vi även under intervjuerna. Att samtliga lärare som deltog i studien nämnde 
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att de hade ett flertal syften med högläsningen anser vi är anmärkningsvärt. Det tyder 

på att högläsning av lärarna anses vara bra på många olika sätt.  

Stensson (2006) skriver om att man som lärare bör vara medveten om att det kan 

uppstå svårigheter vid högläsning. Det kan exempelvis vara att eleverna inte hänger 

med i läsningen eller att de har svårigheter med att förstå textens innehåll. Två av 

lärarna i studien diskuterade just svårigheter med högläsning och visade att de var 

medvetna om det. En lärare i studien menade att vissa elever tycker att det är väldigt 

jobbigt att sitta och lyssna. I likhet med detta berättade en annan lärare att hon 

ibland uppmärksammar att elever inte lyssnar och hänger med under 

högläsningstillfällena. Läraren brukar då ställa en fråga om texten. Stensson (2006) 

skriver att genom att synliggöra problemet, ställa sig frågande till innehållet och läsa 

om stycket så kan eleverna få hjälp med att uppmärksamma strategier för hur de ska 

göra om de inte förstår en text.  

Brabham och Lynch-Brown (2002) har i sin studie undersökt tre högläsningsstilar. I 

resultatkapitlet uppmärksammade vi att lärarna inte verkar använda endast en 

högläsningsstil, utan en kombination av flera. Det går att se en koppling mellan 

högläsningsstil och vilket syfte lektionen har. Är syftet att endast lyssna, vilket några 

av lärarna i studien nämner, så är det troligast att de använder högläsningsstilen just 

reading.  

Meyer m.fl. (1993) menar att elevernas egen läsning verkar minska i ett klassrum där 

läraren läser högt men lärarna i studien verkar inte ha samma åsikt. En av lärarna i 

studien menar att genom högläsning kan eleverna upptäcka glädjen i att läsa och en 

annan lärare säger att eleverna ofta vill läsa fortsättningen av högläsningsböckerna 

på egen hand, vilket tyder på att elevernas läsintresse har väckts.  

Vid studiens början trodde vi att vi skulle finna större skillnader i hur arbetet med 

högläsning bedrivs mellan de olika årskurserna. Studiens resultat visar dock ingen 

större skillnad på hur arbetet bedrivs utan det som verkar vara avgörande är lärarens 

inställning. Att läraren i årskurs 3 använder ämnet bild i samband med högläsning 

men inte läraren i förskoleklassen beror troligen inte på årskurs utan snarare lärarens 

sätt att planera undervisningen. Samtliga lärare i studien ställer frågor rörande texten 

till eleverna. Eftersom vi inte genomförde några observationer så kan vi inte veta 

vilka frågor lärarna ställer. Kan det vara så att frågorna blir mer avancerade ju högre 
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årskurs eleverna befinner sig i? När vi ser på hur syftet skiljer sig åt beroende på 

årskurs är det svårt att dra en generell slutsats. Vi kan ändå se att syftet verkar bli 

mer avancerat ju högre årskurs lärarna är verksamma i. Kanske kan det bero på att 

det i Läroplanen 2011 för förskoleklass inte finns några kunskapskrav som eleverna 

ska uppnå? I årskurs 1-3 finns det däremot ett flertal mål i Läroplanen 2011 som alla 

elever ska uppnå, vilket ställer högre krav.    
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7 Avslutning 

Vi är medvetna om att vår studie inte ger en generell bild av hur högläsning används i 

undervisningen i årskurs F-3 utan endast en liten inblick i det. Då studien är kvalitativ var 

inte heller vår avsikt att generalisera. En slutsats vi kan dra utifrån studien är att det inte 

finns något entydigt syfte med högläsning utan att det verkar variera beroende på situation 

och lärare. I studien har vi dock kunnat urskilja likheter men också skillnader mellan 

lärarnas arbetssätt och syften med att använda högläsning i sin undervisning. En stor 

likhet som vi uppmärksammade var att avkoppling framhävdes som ett betydelsefullt syfte.  

Forskning presenterad i denna studie visar på att de positiva effekterna av högläsning ökar 

om aktiviteter i samband med högläsning används. Det går i linje med det vi fann i studien 

då samtliga lärare använder någon form av aktivitet kopplat till högläsning.  

Genom att ha tagit del av forskning inom ämnet högläsning samt genom intervjuer med 

fyra lärare i årskurs F-3 har vi fått förståelse för hur viktig högläsning är att använda i 

undervisningen. Vår förhoppning är att verksamma lärare samt lärarstudenter genom 

denna studie kan få idéer om hur de på olika sätt kan använda högläsning i sin 

undervisning.  

En mer djupgående studie om hur lärare i årskurs F-3 använder högläsning i klassrummet 

skulle kunna genomföras med observationer som insamlingsmetod. Observationerna anser 

vi då behöver göras flera gånger hos varje lärare för att få en rättvis bild av deras arbete. 

Observationerna skulle även kunna kompletteras med intervjuer där urvalet är större än i 

denna studie. En annan möjlig inriktning på fortsatt forskning är att göra en jämförelse 

mellan nyutexaminerade lärare och lärare som arbetat under en längre tid för att se om 

deras arbete med högläsning i undervisningen skiljer sig åt.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

 

Information om examensarbete i svenska  

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur fyra lärare i årskurs F-3 använder 
högläsning i sin undervisning. Det vi avser att undersöka är vilket syfte du som lärare har 
med högläsning samt om det används aktiviteter i samband med högläsning.  

Våra namn är Karin Birkestål och Jessica Örman. Vi är två lärarstudenter som läser termin 
sex på grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i Västerås.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

För att fördjupa kunskapen om arbetet med högläsning önskar vi att intervjua fyra lärare i 
årskurserna F-3. Vi önskar att intervjua en lärare i vardera årskurs. Urvalet grundar sig på 
att de lärarna är aktiva i de årskurser som vi avser att undersöka och därmed har den 
kunskapen som vi söker. Intervjuerna kommer att ske enskilt och beräknad tidsåtgång för 
intervjuerna är 40- 50 minuter vardera. Intervjuerna kommer att spelas in med 
ljudupptagning för att ingen information ska gå förlorad.   

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Du som informant har rätten till att läsa 
uppsatsen innan den publiceras. Informationen kommer att hanteras med stor vaksamhet 
och kommer endast att användas för studiens syfte. Skola och informanter kommer att 
förbli anonyma. Efter avslutad och godkänd uppsats kommer all information att raderas. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.   

Tack för din tid!   

Med vänliga hälsningar 

Karin Birkestål 

Jessica Örman 

Västerås den 16/11- 2016 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide lärarintervjuer  

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken årskurs undervisar du i? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

Nyckelfrågor  

Syfte med högläsning  

4. Använder du högläsning i din undervisning? 

5. Har du högläsning schemalagt?  

Exempel på följdfråga: Hur ofta? Hur långa pass?  

6. Vad har du för syfte med högläsning? 

7. Vad brukar du läsa för texter under högläsningen? 

  Exempel på följdfråga: Hur är det kopplat till syftet?  

8. Vad anser du är viktigt att tänka på som högläsare? 

9. Hur förbereder du dig inför högläsning? Tex. läser boken i förväg.  

Aktiviteter kopplade till högläsning  

10.  Använder du aktiviteter i samband med högläsning?  

Exempel på följdfråga: Vilka aktiviteter?  

11. Vad är syftet med aktiviteterna? 

12. Vad är barnens roll under högläsningen?  

13. Vad anser du att eleverna får ut av högläsning? 

 

Avslutande frågor  

14. Är det något som du vill tillägga? 
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